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Onderwerp: bestemmingsplan Islamitisch Cultureel Centrum onherroepelijk 

 

Geachte inwoner, 

In onze brief van 21 april 2020 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken 
met betrekking tot het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC) aan de Olof Palmelaan.  
 
Wij hebben u toen gemeld dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Islamitisch 
Cultureel Centrum had vastgesteld, de omgevingsvergunning aan Stichting Islamitisch 
Centrum Zoetermeer (ICZ) was verleend en het verkeersbesluit Olof Palmelaan werd 
genomen. Ook informeerden wij u over het instellen van beroep tegen deze besluiten bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
 
Beroepsprocedure en uitspraak 
Een aantal omwonenden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het instellen van 
beroep. De Raad van State heeft de zaak onderzocht en deze in een zitting d.d. 28 juni 
2021 behandeld.  
 
Op 15 september jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De conclusie is dat het 
beroep ongegrond is verklaard. De gehele uitspraak van de Raad van State is te vinden 
op de website www.raadvanstate.nl onder het zaaknummer 202003484/1/R3.  
 
Vervolg 
De uitspraak van de Raad van State betekent dat alle juridische procedures t.a.v. de 
ontwikkeling van een ICC aan de Olof Palmelaan zijn doorlopen en het ICC gerealiseerd 
kan worden. De eerstvolgende stap is dat de gemeente de grond in de komende 
maanden bouwrijp zal maken, zodat deze kan worden verkocht aan Stichting ICZ. Zij 
zullen het gebouw vervolgens gaan realiseren. 
 
Zodra er specifiekere informatie over de werkzaamheden bekend is, wordt u daar 
opnieuw over geïnformeerd.  
 
Informatie en vragen? 
Alle relevante informatie over het islamitisch cultureel centrum is te vinden op de 
gemeentelijke website www.zoetermeer.nl/moskee. Voor meer informatie over Stichting 
ICZ kunt u terecht op de website www.stichtingicz.nl. Heeft u nog vragen over deze brief, 
dan kunt u een e-mail sturen aan: projectenpmv@zoetermeer.nl of telefonisch contact 
opnemen met mevrouw Van der Wilden via 14 079. 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer      
 
Mw. M van den Broek 
Hoofd Projectenbureau  
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